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O Grupo de Trabalho que constitui, nesta Divisão, sob a
minha presidência, apresenta a V. Exa. projetos de portaria e
especificações de classes.
2. Procedeu o Grupo à revisão e levantamento de dados
necessários às especificações de classes integrantes do Serviço;
guarda, conservação c limpeza - - GL.
3. Estudou e analizou os elementos, objetivando fixar, em
ato executivo, a especificação das atribuições, responsabilidades e
demais característicos de cada classe. Considerou os elementos
mínimos que integrarão a especificação.
•4. Deixou de considerar a escolaridade em função da classificação, para evitar dificuldade no recrutamento, em virtude do
nível sócio-cultural dos candidatos que, às mais das vezes, não
.satisfazem a essa exigência.
5. Igualmente, omitiu a introdução de tarefas subordinadas
ao critério da Comissão de Classificação de Cargos, uma vez que
foi extinta pelo art. 106 do Decreto-lei n" 200, de 25 de fevereiro
cie 1967.
6. Nesse sentido, submeto à apreciação de V. Exa. projeto
de portaria, que aprova, em caráter provisório, as especificações
de classes do Serviço: guarda, conservação e limpeza, na forma
do anexo.
Brasília, em 15 de maio de 1967. - Waldyr dos Santos,
Presidente.
José d'Andrade Nóbrega, Vice-Presidente.
Henrique Schimidt dos Santos, Membro.
Antônia Benedito,
Membro.

PORTARIA N" 182
O Díretor-Geral do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil (DASP), usando das atribuições que lhe confere o art. 85,
ttc0i XVI. do Regimento aprovado pelo Decreto n° 50.679. de
il de maio de 1961, e de acordo c .mi o art. 1 1 5 do Decreto-lei
n" 200. de 25 de fevereiro de 1967,
Considerando que o art. 6''1 da Lei n n 3.780. de 12 de j u l h o
dr 1960, estabelece:
"As atribuições, responsabilidades e demais características pertinentes a rada classe serão especificadas
cm regulamento";
Considerando que os elementos mínimos que integrarão a
especificação de classes são indicados no parágrafo único do
art. 69 citado;
Considerando que a especificação descreve os característicos
dos cargos que compõe cada classe, determinando-lhes a natureza,
n dificuldade e a responsabilidade, bem como as qualificações
exigiveis para seu desempenho, de modo a estabelecer, entre as
várias classes, perfeita distinção;
Considerando que serve ela. ainda, de guia para a classificação de novos cargos, oferece uma definição precisa para a denominação da classe e proporciona esclarecimentos de grande valia
em administração de pessoal, orçamento e organização;
Considerando que, antes da aprovação em caráter definitivo,
se impõe dar conhecimento dos estudos já aprovados pelos órgãos
competentes a respeito dessa especificação de classes, objetivando:
a)

sua adoção em caráter experimental; e

b) o recebimento de sugestões para o seu aperfeiçoamento e atualização, resolve:
- aprovar, em caráter provisório, as especificações de classes do Serviço: guarda, conservação c limpeza -- GL, na forma
do Anexo que integra esta portaria;
II — determinar que a Divisão de Classificação de Cargos
deste Departamento receba sugestões dos órgãos e entidades interessados, durante o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da
publicação desta portaria;
' - condicionar a aprovação das especificações preliminares
de classes para cargos criados como peculiaridade nas Autarquias à remessa ao DASP dos elementos necessários às resectivas
especificações.
Brasília, em 18 de maio de 1967. — Belmiro Siqueira, DiretorGeral.

ANEXO
SERVIÇO: GUARDA, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
Código: GL
Definição — Compreende grupos ocupacionais que envolvem atividades
de limpeza, conservação e guarda de edifícios públicos e dependências, de
recepção do público, de circulação interna de expediente e de recebimento e
expedição de correspondência e mensagens, de transportes de material, de
vigilância sanitária, de vigilância de áreas florestais e de passagens de nível,
túneis e pontes de vias férreas, de extinção de incêndios, de esgotamento de
navios e galerias, e de aguadas.
GRUPO OCUPACIONAL: CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
Código: GL-100
Definição — Compreende série de classes e classes de atribuições relacion'adas com a limpeza e conservação de edifícios públicos, suas dependências,
instalações e bens neles existentes, limpeza de utensílios, o transporte e remoção
de material dentro da repartição, transporte e asseio de cadáveres e cuidado
de museus.
Série de Classes: Zelador
Código: GL-101
Definição — Compreende classes que têm como atribuição a conservação
de bens existentes em museus.
Classes:

Zelador

C

Código: GL-101.8-B
Descrição sintética —• Os
atribuições executar os serviços
Exemplos típicos de tarefas
dade, as atribuições do Zelador

ocupantes dos cargos desta classe têm por
de conservação de bens existentes em museus.
— Executar, em caráter de maior complexiA.

Características especiais — O exercício do cargo pode determinar a prestação de trabalho à noite, domingos e feriados, bem assim o uso de uniforme.

ria, copa e arrumação e limpeza de refeitórios, domitórios, enfermarias e
outras dependências.

Qualificações essenciais — Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Zelador A e outras exigências legais.
Forma de recrutamento —• Entre ocupantes da Classe de Zelador A ou
outra forma legal de provimento.

Exemplos típicos de tarefas — Executar, em caráter de maior complexidade, as atribuições do Serviçal A; zelar pelo bom funcionamento da maquinaria da lavandaria e da passaderin; receber e entregar roupas, registrando-lhes
a entrada e a saída, dando balanço nas que estiverem em uso e em estoque;
levar os receituários à farmácia e conferir medicamentos e materiais procedentes da mesma ou do almoxarifado, distribuindo-os pelas enfermarias, ambulatórios e laboratórios; cumprir mandados internos e externos; e executar
outras tarefas semelhantes.
Características especiais •— O exercício do cargo pode determinar a prestação de trabalho à noite, domingos e feriados e uso de uniforme.

Linha de acesso •— Para a classe de Porteiro A.
Classe: Zelador A'
Código: GL-101.7.A
Descrição .•sintética — Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições cuidar da conservação de bens existentes em museus.
Exemplos típicos de tarefas — Cuidar de mostruários, obras de arte,
coleções de museus e outros bens de natureza semelhante, mantendo-os em
perfeito estado de limpeza e conservação; encaminhar os visitantes; preencher
pedido de material destinado ao consumo da zeladoria, controlando a sua distribuição e o estoque; executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais — O exercício do cargo pode determinar a prestação de trabalhos à noite, domingos e feriados, bem assim o uso de uniforme.
Qualificações essenciais •— O período de trabalho será o previsto em
normas legais específicas. Nível de instrução e idade: na forma das instruções reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de recrutamento
forma legal de provimento.

— Habilitação em concurso público ou outra

Linha de promoção •— Para a classe de Zelador B.
Série de Classes: Scrviçal
Código: GL-102
Definição -— Compreende classes que têm como atribuições os serviços
de rouparia, lavandaría, passaderia, copa e de arrumação e limpeza de refeitórios, enfermarias, dormitórios e outras dependências de edifícios, objetos e
utensílios de mesa e cozinha.
Classe: Serviçal B
Código: GL-102.6-B
Descrição sintética — Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições executar serviços mais complexos de rouparia, lavandaria, passade-

Qualificações essenciais — Experiência comprovada de. no mínimo. 2 anos
de efetivo exercício na classe de Serviçal A e outras exigências legais.
Forma de recrutamento — Entre ocupantes da classe de Serviçal A, ou
outra forma legal de provimento.
Classe: Serviçal A
Código: GL-102.5.A
Descrição sintética — Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições executar serviços simples de rouparia, levandaria, passaderia. copa
e arrumação e limpeza de refeitórios, dormitórios, enfermarias e outras dependências .
Exemplos típicos de tarefas — Transportar bandejas com alimentação e
louça servida; preparar e distribuir merendas; servir café e outras refeições:
contar e separar frutas, doces e outros artigos de mesa e proceder à sua distribuição; arrumar mesas para refeições; lavar, esterelizar e guardar louças e
talheres; limpar e arrumar refeitórios, copas e despensas; encaminhar recipientes contendo sangue, urina, fezes, escarro e outros, para exame de laboratório; transportar doentes para salas de operação ou enfermarias; remover cadáveres das enfermarias para o necrotério, colocando-os na geladeira, se for o
caso; lavar e esterelizar frascos, recipientes e apetrechos de laboratório,
enfermaria, ambulatório, gabinete dentário; dar banho em doentes e atender a
chamados dos mesmos; arrumar quartos, dormitórios e enfermarias; preparlir
jeitos e mudar roupa de cama; juntar, contar e transportar roupa servida (de
cama, de mesa e vestuário); auxiliar, eventualmente, na confecção de roupas;
lavar manualmente ou por meio de instrumentos mecânicos, lençóis, toalhas e
vestuários em geral; passar a ferro e engomar roupa lavada; limpar pias, banheiros, aparelhos sanitários; cumprir mandados internos e externos e executar
outras tarefas semelhantes.

— 10 —
Características especiais — O exercício do- cargo pode determinar a prestação de trabalho à noite, domingos e feriados, bem assim o uso de uniforme.
Qualificações essenciais — Nivel de instrução na forma das normas reguladoras do concurso.
Forma de recrutamento •— Habilitação em concurso público, ou outra
forma legal de provimento.
Linha de promoção — Parta a classe de Serviçal B.
C/asse: Servente dn Necropsia
Código: GL-103.6
Descrição sintética — Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições realizar trabalhos de remoção e asseio de cadáveres, limpeza e conservação de necrotério.

melhantes, executando trabalhos, entre outros, de varrer, raspar e encerar
assoalhos, lavar ladrilhos, azulejos, pisos, galerias, vidraças; lavar convés de
embarcação; polir objetos, peças e placas metálicas; manter a higiene de instalações sanitárias; espanar móveis, janelas e vasculhar tetos; sacudir e lavar
tapetes e capachos; remover lixo e detritos, depositando-os em lugares apropriados ou incinerando-os; lavar recipientes, frascos, e vasilhames e apetrechos
de laboratórios, gabinetes médico-dentários, ambulatórios, /armadas, enfermarias; preparar e servir café; colar rótulos em vidros de medicamentos; ai_ondicionar, empacotar e embalar material; despregar, pregar, cintar e lacrar volumes; remover, transportar e arrumar móveis, máquinas e materiais; auxiliar
a conferência de recebimento e de entrega de material; guardar e arrumar
objetos; cumprir mandados internos e externos e executar outras tarefas semelhantes .
Características especiais — O exercício do cargo pode determinar a prestação de tratíalho à noite, domingos e feriados, bem assim o uso de macacão
ou guarda-pó. Exige capacidade para esforço físico.

Exemplos típicos de tarefas — Limpar dependências de necrotério, executando trabalhos, entre outros, de varrer, lavar ladrilhos, azulejos, pisos,
vidraças; manter a higiene de instalações sanitárias; remover cadáveres do
interior de veículos; colocar cadáveres em frigoríficos e em mesas de necropsia;
lavar e vestir cadáveres; moer vísceras e destilar matérias orgânicas; lavar
recipientes, frascos, vasilhames e apetrechos de laboratório; remover lixo e
detritos, depositando-os em lugares apropriados, ou incinerando-os; cumprir
mandados internos e externos e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais — O exercício do cargo pode determinar a prestação de trabalho à noite, domingos e feriados, bem assim o uso de macacão
ou guarda-pó.

Qualificações essenciais — Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Trabalhador, e outras exigências legais para
o acesso.
Forma de recrutamento — Nível de instrução e idade, na forma das instruções reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica. Habilitação em concurso público ou outra forma leg?l de provimento.
Linha de acesso — Para a classe de Auxiliar de Portaria A.

Qualificações essenciais — Nível de instrução na forma das normas reguladoras do concurso.

GRUPO OCUPACIONAL: GUARDA E PROFILAXIA

Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público ou outra forma
legal de provimento
Linha de acesso — Para a classe de Auxiliar de Necropsia.
Classe: Servente
Código: GL-104.5
Descrição sintética — Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições executar trabalhos de limpeza e conservação de edifícios públicos,
repartições, hospitais, colégios e outros locais de trabalho, bem assirn, o transporte, remoção, arrumação e acondicionamento de materiais, máquinas e cargas em geral.
Exemplos típicos de tarefas — Limpar cômodos, pátios, terraços e demais
dependências de repartições públicas, hospitais, colégios, oficinas e órgãos se-

Código: GL-200
Definição — Compreende séries de classes e classe de atribuições relacionadas com a guarda e policiamento interno de edifícios públicos e suas dependências; a vigilância sanitária de logradouros, edifícios, terrenos baldios, aeronaves e embarcações; a vigilância de áreas florestais e de passagem de nível,
túneis e pontes de vias férreas, a extinção de incêndios, o esgotamento de
navios e galerias, e aguadas.
Série de Classes;

Guarda-Sanitário

Código: GL-201
Definição — Compreende classes que têm como atribuições a vigilância
sanitária, a localização e eliminação de focos de insetos e outros transmissores
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desses insetos, de moléstias, a adoção de medidas preventivas e de exterminacão desses insetos, bem como a colaboração em pesquisas elementares de
caráter profilático e a elaboração de boletins, mapas e relatórios.

Classe: Guarda-Sanitário B

Classe: Gunrda~Sanitário C
Código:

GL-201.9.C

Descrição sintética — Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições supervisionar e coordenar, sob direção geral, trabalhos de equipes
ou turmas de Guardas-Sanitários de categoria inferior e executar trabalhos
relacionados com o serviço.
Exemplos típicos de tarefas — Distribuir itinerário para os trabalhos das
turmas; orientar Guardas-Sanitários A e B na prática de serviço; controlar o
encerramento de zonas; examinar o número de prédios não visitados, o aumento do número de prédios, verificados na zona, e o serviço de petrolagem
cm vias públicas, obras e terrenos, de acordo com o itinerário da semana;
observar os pontos sujeitos a reprodução de focos; zelar pelo material dos
distritos e das turmas de mato e vala, e o equipamento usado no trabalho;
controlar o consumo de larviciada e de outros materiais químicos destinados à extinção de transmissores de moléstias; localizar os proprietários
de imóveis, a fim de obter chaves para inspeção de prédios desabitados; verificar o cumprimento de autos de intimação, de infração e multa; controlar a
regularidade e exatidão no preenchimento dos boletins de inspeção e demais
formulários utilizados; atuar junto ao público e autoridades locais, para resolver dificuldades e irregularidades comunicadas pelos Guardas-Sanitãrios A e B;
anotar as irregularidades e dificuldades da alçada de autoridade superior;
informar o chefe do setor sobre andamento dos serviços; propor planos de
trabalhos, fornecer dados estatísticos das suas atividades; elaborar relatórios
periódicos e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais — O exercício do cargo poderá determinar o uso
de uniforme e exigir, eventualmente, permanência prolongada no interior do
país e prestação de serviço noturno e nos domingos e feriados.
Qualificações essenciais •—• O período de trabalho será o previsto em
normas legais específicas. Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Guarda-Sanitário B, ou outras exigências
legais.
Forma de recrutamento — Entre ocupantes da classe de Guarda-Sanitário B, ou outra forma legal de provimento. ••'•;•

Código: GL-201.7.B
Descrição sintética •— Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições executar, em grau de maior complexidade, as atribuições do GuardaSanitário À.
Exemplos típicos de tarefas — Executar, em caráter eventual, as tarefas
atribuídas ao Guarda-Sanitário À; efetuar pesquisas de planorbídios, exames
coprológicos, captura e dissecação de molúsculos e insetos 'adultos, c trabalhos
de vísceratomia; classificar larvas e mosquitos, e coletar sangue para pesquisas
de hematozoários; exercer controle dos nascimentos, para exame de sangue
dos recém-nascidos; fazer coleta de sangue para exame; recolher roedores encontrados mortos; notificar casos de peste; levantar mapas de focos de pestes;
extrair e entregar intimações e autos de infração; fazer anotações no boletim
diário; auxiliar a fiscalização do estado sanitário de embarcações, examinando
os viveres e a água e verificando se há ratoeiras armadas; aplicar vacinas
antivariólicas, antitíficas e antiamarílicas, classificar -anofelinos e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais — O exercício do cargo pode exigir, eventualmente, permanência prolongada no interior do país, bem assim o uso de uniforme e prestação de serviço noturno e nos domingos e feriados.
Qualificações essenciais •— O período de trabalho será o previsto em
normas legais específicas. Experiência comprovada de no mínimo, 2 anos de
efetivo exercício na classe de Guarda-Sanitário A, e outras exigências legais.
Forma de recrutamento — Entre ocupantes de classe de Guarda-Sanitário A, ou outra forma legal de provimento.
Linha de promoção — Para a classe de Guarda-Sanitário C.
Classe: Guarda-Sanitário A
Código: GL-201.5-A
Descrição sintética —• Os ocupantes dos cargos desta classe térr. por atribuições executar inspeções periódicas para localização e destruição de focos
de insetos e outros transmissores de moléstias e adotar medidas elementares
de sua prevenção e exterminação.
Exemplos típicos de tarefas — Inspecionar, dentro da zona que lhe couber,
terrenos baldios, margens de rios, córregos, construções, reconstruções e prédios, para a localização de focos de insetos e outros transmissores de moléstias; recolher larvas e capturar insetos adultos para exame; desentocar e matar
r,atos, aplicando cianogás e lança-chamas; manipular guilhotinas e. ratoeiras;
preparar iscas venenosas para ratos e distribuí-las convenientemente; expurgar
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edifícios, embarcações, aeronaves e outros meios de transportes; aplicar moJuscocida e executar petrolagem de águas e locais que possam conter focos;
visitar construções e reconstruções para a exigência de medidas que impossibilitem o acesso e proliferação de roedores; localizar pessoas atacadas de
malária; registrar reclamações sobre focos de insetos; preencher boletins de
serviço; fiscalizar a destruição de mato em torno de residências e executar
outras tarefas semelhantes.

exigências legais para o acesso. Para os demais candidatos: nível de instrução e idade, na forma das instruções reguladoras do concurso, respeitada a
legislação especifica.
Forma de recrutamento — Habilitação em concurso público ou outra forma
legal de provimento.
Linha de acesso — Para a classe de Chefe de Portaria.

Características especiais — O período de trabalho será o previsto em
normas legais específicas. O exercício do cargo pode exigir, eventualmente,
permanência prolongada no interior, bem assim o uso de uniforme, e prestação
de serviço noturno e nos domingos e feriados.
Qualificações essenciais — Nível de instrução e idade, na forma das instruções reguladoras do concurso.
Forma de recrutamento — Habilitação em concurso público ou outra forma
legal de provimento.
Linha de promoções — Para a classe de Guarda-Sanitário B.
Classe: Inspetor de Guardas
Código: GL-202.12
Descrição sintética — Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições supervisionar, coordenar e executar serviços de controle e vigilância de edifícios e áreas públicas, suas vias de acesso e de passagem de
nível, túneis e pontes de vias férreas, bem como serviços de disciplina de
pessoas internadas em estabelecimentos oficiais.
Exemplos típicos de tarefas — Executar, em caráter eventual, as tarefas
atribuídas aos Guardas, seus subordinados; zelar pela execução de serviços
de controle, vigilância e disciplina, em geral; organizar a escala de serviço
de Guardas; controlar a distribuição de armas e a sua devolução; zelar pela
boa apresentação dos Guardas e controlar-lhes a freqüência; controlar a abertura e fechamento dos portões de acesso; inspecionar os locais ou instalações
cuja vigilância implique maior responsabilidade; orientar o público; fazer
relatórios sobre à marcha dos serviços; apresentar dados estatísticos e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais — O período de trabalho será o previsto em
normas legais e especificas. Uso de uniformes. O exercício do cargo poderá
determinar a prestação de trabalho à noite, domingos e feriados. Autorizado o
porte de arma. Pode ser determinada a mobilização do ocupante a qualquer
momento em caso de emergência.
Qualificações essenciais — Para acesso à classe, experiência comprovada
de, no mínimo, 2 anos de efetivo exercício na classe de Guarda B, e outras

Série de Classes: Guarda
Código: GL-203
Definição — Compreende classes que têm como atribuições serviços relacionados com a vigilância de edifícios públicos e áreas florestais, bem como
o controle da disciplina de internos em estabelecimentos oficiais.
Classe: Guarda B
Código: GL-203.10.B
Descrição sintética — Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições fiscalizar, com certo grau de autonomia de ação e critério, serviços
de disciplina de pessoas internadas em estabelecimentos oficiais e de vigilância
de áreas florestais.
Exemplos típicos de tarefas — Inspecionar, em serviço noturno, todas as
dependências onde se encontram as chaves do relógio-vigia; e executar, em
caráter de maior complexidade, as atribuições do Guarda A; atender a chamadas telefônicas e anotar recados; acompanhar funcionários da repartição
quando esses, em função do cargo, conduzirem dinheiro ou valores; assistir às
refeições dos doentes mentais, zelando pelo seu asseio; encaminhá-los e acompanhá-los em serviços agrícolas; vigiar os refeitórios, áreas de recreio e os
dormitórios dos menores internados em estabelecimentos oficiais; exercer vigilância noturna para impedir-lhes a fuga; percorrer a área florestal sob sua
vigilância, a fim de impedir incursões não autorizadas e danos às terras e matas;
vigiar nascentes, mananciais, represas e reservatórios; atender a excursionistas;
reprimir a caça e a pesca no período defeso, ou das espécies protegíidas;
adotar medidas tendentes a evitar incêndios e a extingui-los; e executar outras
tarefas semelhantes.
Características especiais — O período de trabalho será o exigido em
normas legais específicas. Uso de uniforme. O exercício do cargo poderá
determinar a prestação de trabalho à noite, domingos e feriados. Autorizado
o porte de arma. Pode ser determinada a mobilização do ocupante a qualquer
momento, em caso de emergência.
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Qualificações essenciais — Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Guarda A e outras exigências legais.
Forma de recrutamento — Entre ocupantes da classe de Guarda A ou
outra forma legal de provimento.
Linha de acesso •— Para a classe de Inspetor de Guardas.

Forma de recrutamento — Habilitação em concurso público ou outra forma
legal de provimento.

Classe: Guarda A
Código: GL-203.8.A
Descrição sintética — Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições executar serviços de vigilância ou controle de edifícios públicos
e suas vias de acesso e de passagens de nível, túneis, e pontes de vias férreas.
Exemplos típicos de tarefas — Exercer a vigilância nas vias de acesso
a edifícios públicos, fiscalizando a entrada e saída de pessoas e viaturas;
examinar as autorizações para ingresso e, quando for o caso. pafa a saída;
revistar e registrar a entrada de viaturas; fazer, de acordo com as normas e
regulamentos, o policiamento interno de edifícios ou áreas de repartições públicas; impedir a entrada de pessoas, quando inconvenientes ou não autorizado
seu ingresso; revistar volumes; extrair passes; encaminhar visitantes, prestando-lhes informações; zelar pela ordem e boas condições da área sob sua vigilância; controlar o tráfego de pessoas e veículos por pasagem de nível de
linha férrea, impedindo o cruzamento à proximidade da passagem de trens;
exercer a vigilância em túneis, pontes e pontilhões; a fim de remover qualquer
obstáculo à circulação; impedir a linha quando não seja possível desobstruí-la
sem auxílio; atender a chamadas telefônicas e anotar recados; acompanhar funcionários da repartição quando esses, em função do cargo, conduzirem dinheiro
ou valores; assistir às refeições dos doentes mentais; zelar pelo asseio dos
mesmos; encaminhá-los e acompanhá-los em serviços agrícolas; vigiar os refeitórios, áreas de recreio e os dormitórios dos menores internados em estabelecimentos oficiais; exercer vigilância noturna para impedir-lhes a fuga;
percorrer a área florestal sob sua vigilância, a fim de impedir incursões não
autorizadas e danos às terras e matas; vigiar nascentes, mananciais, represas
e reservatórios; atender -a excursionistas; reprimir a caça e a pesca no período
defeso, ou das espécies protegidas; adotar medidas tendentes a evitar incêndios
e a extingui-los e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais — O período de trabalho será o previsto em
normas legais específicas. Uso de uniforme. O exercício do cargo poderá
determinar prestação de trabalho à noite, bem como nos domingos e feriados.
Autorizado o porte de arma. Pode ser determinada a mobilização do ocupante
a qualquer momento, em caso de emergência.
Qualificações essenciais •— Nível de instrução e idade, na forma das instruções reguladoras do concurso.

Linha de promoção — para a classe de Guarda B.
Série de Classes: Bombeiro
Código: GL-204
Definição — Compreende classes que têm como atribuições os serviços
de prevenção e extinção de incêndios, de abastecimento dágua de navios e
edifícios, de esgotamento de navios e galerias e de salvamento e remoção de
escombros.
Classe: Bombeiro B
Código: GL-204.6.B
Descrição sintética *— Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições supervisionar, coordenar e executar serviços de prevenção e extinção de incêndios, abastecimento dágua pm geral, esgotamento de navios c
edifícios e de salvamento e remoções de escombros.
Exemplos típicos de tarefas — Executar, quando se fizer necessário, e em
caráter eventual, as tarefas atribuídas ao Bombeiro A; supervisionar e coordenar os trabalhos de alas ou grupos de bombeiros de categoria inferior, dirigindo-os em serviço de extinção de incêndio, ligação de mangueiras, manobras
de bombas manuais e a reboque, funcionamento de autobombas, abastecimento
d'água em navios e edifícios, esgotamento de navios e galerias, e serviços de
salvamento e remoção de escombros; executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais — O período de trabalho será o previsto em
normas legais específicas. Uso de uniforme e equipamento; o exercício do
cargo poderá determinar a prestação de trabalho à noite, domingos e feriados, bem como a mobilização do ocupante, a qualquer momento em caso de
emergência.
Qualificações essenciais •— Experiência comprovada de, no mín<mo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Bombeiro A e outras exigências legais.
Forma de recrutamento •— Entre ocupantes da classe de Bombeiro A, ou
outra forma legal de provimento.
Classe: Bombeiro A
Código: GL-205.5.A
Descrição sintética — Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições executar trabalhos rotineiros de prevenção e extinção de incêndios,
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de abastecimento d'água de navios e edifícios, de esgotamento de navios e
galerias e de salvamento e remoção de escombros.
\

tapetes, vidraçarias, janelas, toldos, venezianas, revestimentos rnetá'icos e instalações sanitárias; controlar o consumo de energia elétrica e o abaítecÍMento de
água do prédio; requisitar material necessário ao serviço de portaria; providenciar medidas a serem tomadas cm caso de incêndio ou de quaisquer outros
acidentes; supervisionar os serviços de portaria; organizai a esca'a de serviço
de seus subordinados; providenciar o hasteamento e a arriação do pavilhão nacional; executar outras tarefas semelhantes.

Exemplos típicos de tarefas — Atender a chamados em casos de incêndios
ou alagamentos; extinguir incêndios ligando mangueira, manobrando bombas
manuais e a reboque, fazendo funcionar autobombas; abastecer d'água navios
e edifícios; esgotar navios e galerias; executar serviço de salvamento e remoção de escombros; zelar pela Viatura e material sob sua responsabilidade;
inspecionar extintores de incêndios; e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais — O período de trabalho será o previsto em
normas legais específicas. Uso de uniforme e equipamento; o exercício do
cargo poderá determinar a prestação de serviço à noite, domingos e feriados,
bem como a mobilização do ocupante a qualquer momento em caso de emergência.
Qualificações essenciais — Nível de instrução na forma reguladora do
concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de recrutamento — Habilitação em concurso público ou outra forma
legal de provimento.

Características especiais •— O período de trabalho será o previsto em
normas legais específicas. Uso de uniforme. O exercício do cargo poderá
determinar a prestação de trabalho à noite, domingos e feriados.
Qualificações essenciais — Para acesso à classe, experiência comprovada
de, no mínimo, 2 anos de efetivo exercício nas classes de Porteiro B e Inspetor
de Guardas, e outras exigências legais para o acesso. Pb.ra os demais candidatos: nível de instrução na forma reguladora do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de recrutamento — Habilitação em concurso público ou outra forma
legal de provimento.
Classe: Porteiro B

GRUPO OCUPACIONAL: SERVIÇOS DE PORTARIA

Código: GL-302.11.B

Código: GL-300
Definição — Compreende séries de classes e classes de atribuições relacionadas com os serviços de limpeza e conservação das dependências dos edifícios
públicos, a manutenção da ordem e disciplina internas, o controle da entrada
e saída de material e pessoas, os contatos iniciais com o público, o recebimento e expedição de correspondências e mensagens e a circulação interna do
expediente.
Classe'. Chefe de Portaria
Código: GL-301.13
Descrição sintética •— Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições chefiar o serviço de conservação e limpeza do edifício sede ou
grandes repartições, a abertura e fechamento das portas e portões, o recebimento e a entrega da correspondência.
Exemplos típicos de tarefas — Providenciar a abertura e fechamento doa
portões e portas de acesso a edifício público; assim como o controle da entrada
e saída de pessoas, evitando o ingresso daquelas não autorizadas; dar informações ao público; determinar consertos necessários; dirigir e fiscalizar a limpeza
externa e interna de edifício público e suas dependências, inclusive cortinas,

Descrição sintética — Os
atribuições auxiliar o Chefe de
vação e limpeza do edifício, a
e o recebimento e a entrega de

ocupantes dos cargos desta classe têm por
Portaria na execução do serviço de conser;abertura e fechamento das po.tas c portões,
correspondência.

Exemplos típicos de tarefas — Zelar pela abertura e fechamento dos
portões e portas de acesso a edifício público; controlar a entrada e saída de
pessoas, evitando o ingresso daquelas não autorizadas; dar informações ao
público; auxiliar na verificação de consertos necessários; fiscalizar a limpeza
externa e interna de edifício público e suas dependências, inclusive cortinas,
tapetes, vidraçarias, janelas, toldos, venezianas, revestimentos metálicos e instalações sanitárias: distribuir material necessário ao serviço de portaria; auxiliar na supervisão dos serviços de portaria; providenciar o hasteamento e a
arriação da bandeira nacional e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais — O período de trabalho será o previsto em
normas legais específicas. Uso de uniforme. O exercício do cargo poderá
determinar a prestação de trabalho à noite, domingos e feriados.
Qualificações essenciais — Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Porteiro A e outras exigências legais.
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Forma de recrutamento — Entre ocupantes da classe de Porteiro A, ou
outra forma legal de provimento.

Classe: Auxiliar de Portaria B

Linha de acesso — Para a classe de Chefe de Portaria.
Classe: Porteiro A
Código: GL-302.9.A
Descrição sintética — Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições proceder à abertura e fechamento de portas e portões de acesso
à repartição, providenciar a entrega e recebimento de correspondência, controlar a entrada e a saída de pessoas e materiais, e zelar pela conservação
do edifício e superintender o serviço de limpeza da repartição.
Exemplos típicos de tarefas — Abrir e fechar as portas e portões de
acesso a edifícios públicos; controlar a entrada de pessoas e materiais; atender
e dar informações ao público; cuidar do perfeito funcionamento do relógio
de "ponto"; providenciar a execução imediata de pequenos consertos, pelo
pessoal da portaria; dirigir e fiscalizar a limpeza interna e externa do edifício
público sob sua responsabilidade, inclusive cortinas, tapetes, vidraçarias, janelas, venezianas, toldos, revestimentos metálicos e instalações sanitárias; distribuir material de limpeza; providenciar o hasteamento e a arriação da bandeira nacional; desempenhar outras tarefas semelhantes.
CatãCttriStictí especiais — Uso de uniforme; o exercício do cargo poderá
determinar a prestação de trabalho à noite, domingos e feriados.
Qualificações essenciais - - Para
comprovada de, no mínimo, 2 anos de
B e Auxiliar de Portaria B, e outras
os demais candidatos: nível e idade
respeitada a legislação específica.
Forma de recrutamento
forma legal de provimento.

acesso à série de classes, experiência
efetivo exercício nas classes de Zelador
exigências legais para o acesso. Para
na forma das instruções do concurso,

Código: GL-303.8.B
Descrição sintética — Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições promover ou auxiliar os trabalhos relacionados com a circulação
do expediente e correspondência, proceder à abertura e fechamento de portas
e janelas de dependências da repartição.
Exemplos típicos de tarefas — Receber, distribuir e entregar expediente interno e externo; receber e separar correspondência, e quando autorizado, abri-la
e providenciar a expedição da resposta; fazer guias de selos e preparar rótulos
para pacotes; atender e encaminhar pessoas; atender a chamadas telefônicas
e efetuá-las; anotar e transmitir mensagens; registrar processos e providenciar
a sua requisição, quando autorizado; remover ou auxiliar a remoção de móveis
e equipamentos; arrumar móveis e equipamentos; fazer limpeza de cômodos,
páteos ou dependências; cumprir mandados internos e externos; espanar móveis; abrir e fechar portas e janelas de dependências da repartição; fiscalizar
a entrada e saída de pessoas e material; servir café; ligar e desHgar chaves
de circuitos elétricos; hastear e arriar o pavfhão nacional e executar outras
tarefas semelhantes.
Características especiais '- O período de trabalho será o previsto em
normas legais específicas; o uso de uniforme.
Qualificações essenciais — Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Auxiliar de Portaria, A e outras exigências
legais.
Forma de recrutamento ••— Entre ocupantes da Classe de Auxiliar de
Portaria A, ou outra forma legal de provimento.
Linha de acesso — Para a classe de Porteiro A.
Classe: Auxiliar de Portaria

A

•— Habilitação em concurso público ou outra
Código: 303.7.A

Linha de promoção •— Para a ciasse de Porteiro B.
Série de Classes: Auxiliar de Portaria
Código: GL-303
Definição — Compreende classes que têm como atribuições auxiliares,
promover a circulação de expediente e correspondência das repartições, os
contatos com o público, a abertura e fechamento de portas e janelas de dependências de edifícios públicos, e a transmissão de mensagens.

Descrição sintética —~ Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições promover ou auxiliar os trabalhos relaciortados com a circulação
de expediente e correspondência, proceder à abertura e fechamento de portas
e janelas de dependências da repartição.
Exemplos típicos de tarefas — Receber, distribuir e entregar expediente
interno e externo; receber, separar e distribuir correspondência; preparar rótulos para pacotes; atender e encaminhar pessoas; atender a chamadas telefônicas e efetuá-las; anotar e transmitir mensagens; registrar, grampear e encapar
processos; remover ou auxiliar a remoção de móveis e equipamentos; arrumar

22 •

23

móveis e equipamentos; fazer limpeza de cômodos, páteos ou dependências;
cumprir mandados internos e externos; espanar móveis; abrir e fechar portas
e janelas de dependências da repartição; servir café; ligar e desligar chaves
de circuitos elétricos; hastear e arriar o pavilhão nacional e executar outras
tarefas semelhantes.

Form.-i í/r :-<ii:rufatnfr.fo:
f provimento,;..' .. ..

concurso público ou outra fornui

( Í H U P O Oriir'M'IO\AT.: TRABALHOS

Características especiais — O período de trabalho será o previsto em
normas legais específicas; o uso de uniforme.
Qualificações essenciais — Para acesso a série de classes: experiência
comprovada de, no mínimo, 2 anos de efetivo exercício na classe de Servente,
c outras exigências legais para o acesso. Para os demais candidatos: nível
de instrução e idade, na forma das instruções reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de recrutamento
forma legal de provimento.

Código: GL-400
— Compreendo classes de atribuições relacionadas voiii .t e \ f
cucai de trabalho que exij;^ predominantemente esforço físico.
••
: Feitor '•'
Código; GL-40.1 .5

— Habilitação em concurso público ou outra

Linha de promoção — Para a classe de Auxiliar de Portaria B.
Série de Classes: Ascensorista
Código: GL-304
Definição — Compreende classes que têm como atribuições serviços relacionados com o transporte de pessoas e materiais, em elevadores.

.. .

,

.,

Descrição sintética
- Os ocupantes dos cargos desta classe tem j'>or
atribuições supervisionar turmas de trabalhadores braçaiS ou cxcc utantés At
serviços de natureza rudimentar.
Exemplo! típicos rfe tíircf.-m ...... Proceder 'à chamada geral dos trabalha
dores: fiscalizar o "ponto'1' da turma c- fazer periodicamente a comunicação
de frcqüfMicia; distribuir serviço e ferramentas aos trabalhadores: orientar c
fiscalizar a e.vecução d;'S tarefas determinadas; zelar pelo inhterial ' de trabalho e executar outras tarefas semelhantes.
:

Classe:Ascensorista A
Código: GL-304-8
Descrição sintética — Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições manobrar elevadores destinados ao transporte de pessoas e materiais .
Exemplos típicos de tarefas — Conduzir, em cabines de elevadores, pessoas
e materiais; zelar pelo asseio da cabinc e comunicar à autoridade superior as
irregularidades ou defeitos que se verificarem no funcionamento tios c.levadores
e auxiliar a snída de pessoas retidas nos elevadores; prestar informações ao
público sobre a localização de pessoas ou dependências da repartição; observar
o limite de lotação ou de peso, quando do transporte de pessoas ^u materiais;
auxiliar o embarque e desembarque de volume nos elevadores e exercer, quando
couber, o controle em mesas ou painéis, do movimento dos elevadores das
repartições, e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais — Certificado de habilitação profissional.
Qualificações essenciais — Nível de instrução e idade na forma das instruções reguladoías do concurso, respeitada a legislação específica.

Características especiais ~— O período 'de trabrtlhô .será o previsto em
normas legais especificas. -Uso de macacão ou outro uniforme; o exercício c*o
cargo poderá determinar a prestação, de trabalho à noite, domingos o feriados.
Qualificações essenciais — Para acesso à classe: experiência comprovada
de, no mínimo, 2 anos de efetivo exercício na classe de Trabalhador e .outras
exigências legais para o acesso. Para os demais candidatos: nível de instrução e idade: na forma das instruções reguladoras do concurso, respeitada a
Ifoislacão especifica.
Ponta de recrutamento forma legal de provimento.

Habilitlçfio t-m

concurso público ou outr.i

Código: GL-402.1
Descrição sintéticíi - • O.s ocupantes do.s cargos desta classe têm
atribuições executar trabalhos braçais de natureza rudimentar.

por

Exemplos típicos de tarefas - Transportar, embarc'.ir. desembarcar, abrir.
fechar, marcar, arquoar e pesar volumes; embalar material; limpar e conservar
prédios, pátios, varrer terrenos e transportar lixo para o respectivo depósito;
fazer faxina: lavar viaturas: cavar e limpar e conservar covas, poços., vala'

é valetas, lagos, açudes, esgotos e bebedouros de criação; roçai- e lunjwt'
mataria, pastagens, invernndas, terrenos e Jardins, utilizando facSo, enxada,
cuxr.dão, foice, picareta, machado e terçado; nivelar e aterrar; cortar leüha
e capim; trabalhar com arados, grades, semeadeiras, sulcadoras e outras
máquinas e instrumentos agrícolas; tirar madeira e fixar estacas para construção de cercas; serrar e lavar madeira para conserto ou construção de
ponte, mata-burros, porteiras; fazer madeirnmento de casas, e reparar e esticar
arames de cerca; preparar cercas; exterminar formigueiros; combater pragas
de lavoura; pulverizar inseticidas e auxiliar seu preparo: armar abrigos de
aviários; pintar boxes, cercas, molrfies, postes, porteiras; limpar, retificar «•
petroliifir valas, calhas, galeria* de águas pluviais, riachos, córregos, hoelros.,
manilhas, esgotos e poças d'água estagnada; drenar e aterrar depressões ou
escavações de terrenos; furar, recolher e enterrar latas, recipientes inseparáveis
e cacos de vidro; perfurar o solo para implantação de postes telegráíicos,
preparar as bases e fixá-los; auxiliar no serviço de baldeação de matas postais;
auxiliar na medição de terrenos e imóveis; conduzir aparelhos de cnqenhari';»
e executar outras tarefas semelhantes.
Carftcterisfíc.ts especiais — O período de tribalho será o prrvisto ou
normas legais especificas. Uso de macacão ou outro uniforme, quando necessário e fornecido; o exercício do cargo poderá determinar a prestação de
trabalho à noite, domingos e feriados. Exige capacidade para esforço físico.

Í N D I C E

A

Ascensorista

Habilitação em concurso público ou outra

Linha de rtcessu — Para as classes de Feitor e Servente.
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Qualificações essenciais — Nível de instrução c idade: na forma AIM
instruções reguladoras do concurso, respeitadas a legislação especifica.
Forma de recrutamento legal de provimento.
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